
แนวทางแนวทางและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ปัจจุบันปัญหาการปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟในปัจจุบันท าให้เกิดความเสียหายและรุนแรง
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่ออากาศยานจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์   
ความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กระทรวงคมนาคมจึงเห็นสมควรขอความร่วมมือหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนทราบถึงภัยอันตรายร้ายแรงจากการปล่อยโคมลอย โคมควันและ   
การจุดบั้งไฟ โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอย 

โคมควันและการจุดบั้งไฟ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดภัยร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้ 
 

 1) ห้ามปล่อยโคมลอย โคมควันและจุดบั้งไฟโดยเด็ดขาด บริเวณแนวขึ้น-ลงสนามบินที่อยู่ห่าง
จากเส้นทางขึ้น-ลงของเครื่องบินห่างข้างละ 4.6 กิโลเมตร เป็นระยะทางยาว 18.5 กิโลเมตร จากหัวทางวิ่ง 
ทั้งสองด้าน 
 2)  มาตรการเกี่ยวกับโคมลอยและโคมควัน 
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดปล่อยโคมลอยและโคมควัน หรือหากจ าเป็นต้องด าเนิน
กิจกรรมตามประเพณีควรต้องใช้โคมที่มีขนาดและรูปแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.๘๐๘/๒๕๕๒ 
ทั้งนี้สมควรท าความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับอันตรายและปัญหาที่อาจเกิดอัคคีภัยและอันตรายร้ายแรงต่อ
การเดินอากาศและอากาศยานด้วย 
 2.1)  มาตรฐานโคมลอยและโคมควัน  
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโคมลอย มผช.๘๐๘/๒๕๕๒ และโคมควันขนาดและรูปแบบ  
ที่ก าหนด ดังนี้ 
  โคมลอย (มผช.๘๐๘/๒๕๕๒) 
 (๑) ตัวโคมต้องมีปริมาตรไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๙๐ 
เซนติเมตร และความสูงไม่เกิน ๑๔๐ เซนติเมตร 
 (๒) ท าจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดาษว่าว โครงท าจากไม้ไผ่ และส่วนที่เป็นเชื้อเพลิง 
ท าจากกระดาษชุบเทียน  ขี้ผึ ้ง หรือพาราฟิน  น้ าหนักไม่เกิน  ๕๕  กรัม  ระยะเวลาการเผาไหม้ของเชื ้อเพลิง      
ไม่เกิน ๘ นาที โดยยึดติดกับตัวโคมด้วยเชือกทนไฟหรือลวดอ่อนเบอร์ ๒๔ (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๕ มิลลิเมตร) 
จ านวน ๒ เส้น ความยาวเส้นละไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร 
 (๓) ห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอ่ืนใดไปกับโคมขณะปล่อย  
 
 

ตารางแสดงขนาดและรูปแบบโคมลอยมาตรฐาน มผช.๘๐๘/๒๕๕๒ 
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 

หรือความกว้าง 
(ซม.) 

ความสูง 
(ซม.) 

น้้าหนักเชื้อเพลิง 
(กรัม) 

ระยะเวลาการเผาไหม้ 
ของเชื้อเพลิง (นาที) 

โคมลอยขนาดเล็ก ไม่เกิน  ๕๐ ไม่เกิน  ๗๐ ไม่เกิน ๒๕ ไม่เกิน ๔ 
โคมลอยขนาดกลาง มากกว่า  

แต่ไมเ่กิน  
๕๐ 
๗๐ 

มากกว่า  
แต่ไมเ่กิน  

๗๐ 
๙๐ 

ไม่เกิน ๓๕ ไม่เกิน ๕ 

โคมลอยขนาดใหญ่ มากกว่า  
แต่ไมเ่กิน  

๗๐ 
๙๐ 

มากกว่า  
แต่ไมเ่กิน  

๙๐ 
 ๑๔๐ 

ไม่เกิน ๕๕ ไม่เกิน ๘ 

 

/โคมควัน ... 



  โคมควัน  
 ควรท าจากกระดาษว่าวขนาดความกว้างxยาว ไม่เกิน ๕๐x๗๕ เซนติเมตร/แผ่น จ านวน
กระดาษไม่เกิน ๗๒ แผ่น/โคม ขนาดความกว้างของปากโคมควันเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๖๐ เซนติเมตร 
และหลีกเลี่ยงการใช้สีกระดาษว่าวที่มีลักษณะคล้ายกับสีของท้องฟ้า เช่น สีฟ้า ขาว และเทา 
 

 2.๒) ขอความร่วมมือให้ประชาชนปล่อยโคมตามช่วงเวลาที่ก้าหนด ดังนี้ 
  (๑) โคมควัน ให้ปล่อยในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เฉพาะในวันลอยกระทงเท่านั้น 
 (๒) โคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทงให้ปล่อยหลังเวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป  
 3)  มาตรการเกี่ยวกับบั้งไฟ 

     3.1)  ห้ามไม่ให้มีการจัดการพนันหรือขานนับเวลาเพ่ือแข่งขันเอาทรัพย์สินในการจัดงาน
ประเพณีบั้งไฟอย่างเด็ดขาด  
     3.2)  ห้ามจุดบั้งไฟขนาดใหญ่ซึ่งมีความสูงในระดับเพดานบินโดยเด็ดขาด หากจุดตามประเพณี
บั้งไฟควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3 นิ้วครึ่ง 
     3.3)  ผู้ผลิตบั้งไฟต้องขออนุญาตจากนายทะเบียนและต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อน   
ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 4)  การปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ ขอใหแ้จ้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และจ้านวน 
การปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟให้สนามบิน/ท่าอากาศยานหรือศูนย์ควบคุมการบินในพ้ืนที่ทราบ
ล่วงหน้า ๗ วัน ก่อนการปล่อยจริงและต้องมีผู้ประสานงานระหว่างการปล่อยให้แจ้งข้อมูลมายังสนามบินทุกครั้ง 
เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบการออกประกาศแจ้งเตือนนักบิน (NOTAM : Notice To Airmen) ให้หลีกเลี่ยงการใช้ห้วงอากาศ
บริเวณที่มีการกระท าดังกล่าวเท่านั้น หามิใช่เป็นการขออนุญาตกระท้าการแต่อย่างใด โดยสามารถแจ้ง
รายละเอียดข้อมูลการปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟได้ที่ส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
โทรศัพท์ 0 2286 0922, 0 2287 0320 - 9 ต่อ 2852 หรือ 0 2285 9355 โทรสาร 0 2287 4060 
นอกเวลาราชการหรือวันหยุด ส่งให้ NOTAM Office (NOF) โทรศัพท์ 0 2285 9832, 0 2287 8202 หรือ
โทรสาร 0 2286 4695, 0 2287 8205) 
 5) ขอความร่วมมือหน่วยงานฝ่ายปกครองพิจารณาก้าหนดมาตรการ เพ่ือควบคุมวัสดุที่ใช้      
ในการผลิตโคมลอย โคมควันและบั้งไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งให้จัดพิมพ์ค าแนะน า      
ค าเตือนตลอดจนชื่อผู้ผลิตบนผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายด้วย 
 6)  การบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีหากมีการกระท าใดอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 
ทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่ออากาศยาน ผู้กระท าผิดอาจได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  
 6.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 
 6.2 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497  
  6.3 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน         
พ.ศ. 2490     
  6.4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225, 229, 231, 232, 238, 291, 389 และ 390  
  6.5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และมาตรา 422 
  6.6 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส้านักแผนความปลอดภัย ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
โทรศัพท์ 0 2215 1515 ต่อ 2022, 2024 

- ๒ - 



กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ และกรุงเทพมหานคร มีความเห็นรวมกันเพ่ือการปองกันและ
ลดผลกระทบดานลบจากปญหาการปลอยโคมลอยและโคมควัน
การเลนพนันบั้งไฟ อันเปนตนเหตุใหเกิดเพลิงไหม ปญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ตลอดจนการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายรายแรง
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตออากาศยาน รวมท้ังชีวิตและทรัพยสินโดยสวนรวม
จึงรวมกันจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การปองกันและ
ลดความเสี่ยงอันตรายตอการบินและอากาศยาน จากการปลอยโคมลอย/
โคมควันและการจุดบั้งไฟ เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2558 โดยทุกหนวยงาน
ไดแสดงเจตจํานงคในการบูรณาการความรวมมือตามภารกิจท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหการปองกันและลดความเสี่ยงอันตรายรายแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ตออากาศยาน รวมท้ังชีวิตและทรัพยสินโดยสวนรวม

ความผิดกรณีเกิดความเสียหายตออากาศยาน
 พรบ. วาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. 2521
 พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497
 พรบ. อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน

พ.ศ. 2490
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225, 229, 231, 232, 238, 291, 389

และ 390
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 และมาตรา 422
 พรบ. การพนัน พ.ศ.2478

ขอความรวมมือจากพ่ีนองปขอความรวมมือจากพ่ีนองประชาชนระชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานที่เกี่ยวของ
- หามปลอยโคมลอย/โคมควันและจุดบั้งไฟในพ้ืนท่ีเสี่ยง

เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงตามแนวข้ึน - ลงของเครื่องบิน
หางขางละ 4.6 กม. เปนระยะทางยาว 18.5 กม. จากหัวทางว่ิงท้ังสองดาน

- หามจุดบั้งไฟขนาดใหญ ซึ่งมีความสูงในระดับเพดานบิน
โดยเด็ดขาด หากจุดตามประเพณีบั้งไฟควรมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ไมเกิน 3 น้ิวครึ่ง และ หามขานนับเวลาการจุดบั้งไฟ เพ่ือหลีกเลี่ยง
การเลนพนัน

- งดปลอยโคมลอย โคมควันและจุดบั้งไฟ ในบริเวณพ้ืนท่ี
เสี่ยงอันตรายตอการเกิดอัคคีภัย สนามบิน สายไฟฟา หญาแหง คลังนํ้ามัน
กองขยะ บานเรือนประชาชน ตลาด ปาไม โรงเรียน วัด เปนตน

- ปลอยโคมลอย/โคมควันท่ีเปนไปตามรูปแบบและขนาด
มาตรฐานท่ีกําหนด โดยการปลอยโคมควันท่ีมีปรมิาตรเกิน 1 ลูกบากศเมตร
ตองไดรับอนุญาตและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรี กําหนดตาม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

- แจงขอมูลการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
วัน เวลา สถานท่ี จํานวนและขอมูลผูประสานงานใหสนามบิน/ทาอากาศยาน
หรือศูนยควบคุมการบินทราบลวงหนาทุกครั้ง อยางนอย 7 วัน กอนปลอยจริง
เพ่ือใชเปนขอมูลในการออกประกาศแจงเตือนนักบิน (การออกประกาศ
NOTAM:NoticestoAirmen) ใหหลีกเลี่ยงเสนทางท่ีมีการปลอยโคมลอย/
โคมควันและการจุดบั้งไฟดังกลาว และตองมีผูประสานงานระหวาง
การปลอยเพ่ือแจงขอมูลท่ีเปนปจจุบันทุกครั้ง หรือ

- แจงขอมูลไดท่ีสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
โทรศัพท 0 2286 0922, 0 2287 0320 - 9 ตอ 2852

หรือ 0 2285 9355 โทรสาร 0 2287 4060
(นอกเวลาราชการหรือวันหยุดสงให NOTAM Office (NOF)

โทรศัพท 0 2285 9832, 0 2287 8202 หรือโทรสาร 0 2286 4695,
0 2287 8205)

35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
http://www.otp.go.thโทรศัพท022163480โทรสาร02216 3481

สนับสนุนโดย พลตํารวจเอกวิเชียร พจนโพธิ์ศรี

กระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคม



เทศกาลลอยกระทงในจังหวัดภาคเหนือหรือเทศกาลยี่เปง
มีการจัดกิจกรรมการปลอยโคมลอยหรือท่ีเรียกวา “โคมไฟ” โดยมีการจุดไฟ
เพ่ือใหเกิดอากาศรอนพยุงตัวโคมใหลอยข้ึน และโคมควันหรือท่ีเรียกวา
“วาวฮม” คือ โคมขนาดใหญ บรรจุดวยควันรอน ไมตองใชเช้ือเพลิง
ปลอยใหลอยข้ึนไปบนทองฟา โคมลอยมักจะปลอยในชวงหัวค่ําและ
กลางคืน เพราะจะมองเห็นแสงไฟท่ีเกิดจากการเผาไหมของเช้ือเพลิง
ท่ีผูกติดโคมไว สวนโคมควันจะปลอยในเวลากลางวันตัวโคมจะมีขนาดใหญ
สีสันสดใส

โคมควันมักปลอยบริเวณวัดในจังหวัดทางภาคเหนือ
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม มีการปลอยโคมควันขนาดใหญเปนจํานวนมาก
ในวันข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ (พฤศจิกายน) วันลอยกระทง ระหวางเวลา
10.๐๐ – ๑๒.๐๐ น

การจุดบั้งไฟในงานบุญบั้งไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยท่ัวไปจะจัดงานในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ชวงเทศกาลเขาพรรษา
แตเน่ืองจากปจจุบันพฤติกรรมการจุดบั้งไฟไดผิดเพ้ียนไปจากรูปแบบเดิม
โดยมีการเลนพนันบั้งไฟท่ีเรียกวา “บั้งไฟสนาม” ซึ่งเปนการลักลอบจุดบั้งไฟ
ในหลายพ้ืนท่ีตลอดท้ังป ไมเพียงแคในชวงเทศกาลเทาน้ัน

??
การปลอยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ อาจกอใหเกิดไฟไหม

หรืออัคคีภัยรายแรง และเปนภัยคุกคามตอความปลอดภัยในการบิน
ของอากาศยาน ท่ีนํามาถึงความเสียหายตอชีวิตและทรัพสินของสวนรวม
เชน ไฟไหมบานเรือนประชาชน ไฟไหมปาไม หรืออาจทําใหเครื่องบินตกได

ผลกระทบบนภาคพื้นดิน
กรณีขาวหนังสือพิมพและสื่อแขนงตางๆ ท่ีเกิดเหตุไฟไหม

ทรัพยสินของประชาชน เน่ืองมาจากการปลอยโคมลอยและบั้งไฟ โดยเกิดเหตุ
ไฟลุกไหมท่ีตัวโคมขณะลอยอยูเหนือทองฟาลวงหลนพรอมเปลวไฟสูพ้ืนดิน
ตกลงบนทุงหญา หลังคาบานรถยนต หรือปาไม หรือกรณีตัวโคมเปนวัสดุติดไฟ
เกิดเพลิงไหมหรือลอยไปตกลงบนสายไฟฟาแรงสูง ทําใหหมอแปลงไฟฟาระเบิด
และไฟฟาดับท่ัวเมือง เปนตน

ผลกระทบตอการบินและอากาศยาน
ปจจุบันไดมีการเพ่ิมเช้ือเพลิงผูกติดกับตัวโคมลอย เพ่ือใหลอย

อยูในอากาศไดสงูและนานข้ึน แตหารูไมวาผลกระทบท่ีตามมาของโคมลอย
ในขณะท่ีลองลอยสูทองฟาตามกระแสลมจะพัดพาไปอยางไรจุดหมาย
โดยโคมอาจจะถูกดูดเขาไปในเครื่องยนตของเครื่องบินแลวเกิดเพลิงลุกไหม
และอาจสรางความเสยีหายตอทรพัยสินและชีวิตคนในเครือ่งบิน ซึ่งไดรับ
การยืนยันจากนักบินและผูเก่ียวของวาเครื่องบินสามารถระเบิดไดทันที
น่ีคือมหันตภัยจากการปลอยโคมลอยและการจุดบั้งไฟท่ีหลายๆคนมองขาม

ปจจุบันมีการจุดบั้งไฟเพ่ือแขงขันจะทําใหบั้งไฟของใครสูงกวากัน
และมีการพนันบั้งไฟเขามาเก่ียวของดวย ซึ่งจากอดีตบั้งไฟจะผลิตจาก
วัสดุอุปกรณทําจากไมไผ แตปจจุบันมีการนําทอPVC หรือทอเหล็กมาแทน
และเพ่ิมปริมาณดินปนใหมากข้ึนเพ่ือการจุดบั้งไฟใหสามารถพุงทะยาน
อยางไรจุดหมายเพียงตองการความสูง หากบั้งไฟใครสูงกวาจะเปนผูชนะ
การพนัน จุดหมายปลายทางของบั้งไฟจะพุงชนโดนอะไรก็เปนเรื่องของ
ชะตากรรม หรือความโชครายไปเทาน้ัน แตหารูไมวาการจุดบั้งไฟยิ่งสูง
มหันตภัยความสูญเสียยิ่ งคืบคลานเขาใกลตอการบินของอากาศยาน
มากข้ึนดวย โดยมีรายงานจากนักบินวาพบเห็นบั้งไฟขณะทําการบิน
ในระดับความสูง 20,000 ฟุต (ประมาณ 6,000 เมตร) ซึ่งเปน
ระดับ เพดานบินของเครื่องบินโดยสารท่ี ใชความสูงประมาณ
20,000-30,000 ฟุต โดยในชวงหลายปท่ีผานมามีรายงานจากนักบิน
ถึงการพบเห็นบั้ งไฟและโคมลอยในขณะทําการบินอยู เสมอและ
พบถ่ีมากข้ึนเรื่อยๆ

ปญหาการปลอยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟในปจจุบัน
มีความรุนแรงมากข้ึนอยางตอเน่ือง ซึ่งหากทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตออากาศยานจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอภาพลักษณ ความเช่ือมั่น
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยางมหาศาล

ภาพถายจริง
กรณีโคมลอยลอยอยูใกลเครื่องบนิ

ภาพถายจริง
ขณะบ้ังไฟพุงทะยานอยูใกลเครื่องบิน

ท่ีมา: YouTube (ตะลึง บ้ังไฟเกือบชนเครื่องบิน)
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:: -- เสยีหายเสยีหาย ““ทนัทีทนัที”” จากอุบตัเิหตุจากอุบตัเิหตุ

-- อคัคภียัจากไฟไหมบ้า้นเรอืนหรอืป่าไม้อคัคภียัจากไฟไหมบ้า้นเรอืนหรอืป่าไม้
-- เสยีชวีติทรพัยส์นิเสยีชวีติทรพัยส์นิ และไฟฟ้าดบัและไฟฟ้าดบั

:: -- เสยีหายเสยีหาย ““ ””
-- เสยีภาพลกัษณ์ของประเทศเสยีภาพลกัษณ์ของประเทศ
--

อถอืดา้นการจราจรทางอากาศของอถอืดา้นการจราจรทางอากาศของประเทศประเทศไทยไทย

:: -- เสยีหายเสยีหาย ““ ”” จากอุบตัเิหตุจากอุบตัเิหตุ
-- DDoowwnnggrraaddee))
--
--
--

ยกเลกิบนิยกเลกิบนิ!!

ขอบคุณภาพขาวจากไทยรัฐออนไลน

ภาพถายจรงิ
กรณีโคมลอย ลอยอยูใกลเครื่องบิน




